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Misją i zadaniem Parafii Matki Bożej Częstochowskiej jest dawanie świadectwa wiary Rzymsko-
Katolickiej i Polskiego Dziedzictwa.  

Naszym posłannictwem jest służenie Bogu i sobie nawzajem poprzez obchodzenie i dzielenie się 
naszymi polskimi tradycjami, w otwarciu się na wszystkich ludzi. 

The mission of the Parish of Our Lady of Czestochowa is to bear witness to our Roman Catholic 
faith and our Polish heritage. We strive to continue to serve God and each other,  

celebrating and sharing our Polish traditions, welcoming and reaching out to all people. 
 

       Parish is served by:         Parafię obsługują: 

     Conventual Franciscan        Bracia Mniejsi Konwentualni  

  Friars                           - Ojcowie Franciszkanie  

 

Lord make me an instrument of your peace!  

Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ciasna+brama&source=images&cd=&cad=rja&docid=j05GVTsPHGPvdM&tbnid=SWKLkfU809jlFM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.konrad-mw.home.pl%2Fszachownice-sw-jan-i-kosmologia.html&ei=XmoSUv7yOc_a4AOb9IHQDw&bvm=bv.50768961,
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www.ourladyofczestochowa.com 
E-Mail: parish@ourladyofczestochowa.com 

Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 

MASS SCHEDULE / PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 

Mon. - Thurs.  7:00 AM  (English) 

  8:00 AM  (Polish) 

Friday    6:00 PM - 7:00 PM - Adoration - Koronka 

  - Divine Mercy Chaplet / Confession  

  7.00 PM - (Polish) 

  (First Friday - Mass for Homeland)  

Saturday 8:00 AM  (Polish) 

  4:00 PM  (English) 

  7:00 PM  (Polish) 

Sunday   8:00 AM  (Polish) 

  9:30 AM  (English) 

  11:00 AM (Polish) 

Holydays   as announced 
 

CONFESSIONS / SPOWIEDŹ 

Every day 30 min. before Masses. 
 

BAPTISM / CHRZEST 

By arrangement with the priest.  

Instruction for parents and godparents is required. 
 

MARRIAGE / SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Please, make arrangement with the Rectory at least six 

months in advance. Instruction is required. 
 

SACRAMENT OF THE SICK / SAKRAMENT CHORYCH 

Parishioners who are seriously ill should call the Rectory to 

arrange for a priest to visit and administer the Sacraments. 

PARISH OFFICE / BIURO PARAFIALNE 

 Tel: 617-268-4355; Fax: 617-268-4599 
    

                 Monday - Thursday          Saturday 

10.00 AM - 4:00 PM        10:00 AM - 12:00 PM 

                         Friday: 8:00 AM - 1:00 PM 
Evenings and weekends - by appointment only. 

 

  PASTORAL STAFF  -  FRANCISCAN FRIARS 

   OJCOWIE FRANCISZKANIE (OFM CONV.) 
Fr. Wiesław Ciemięga OFM Conv. - Administrator 

Fr. Janusz Chmielecki OFM Conv. - In Residence 
 

OFFICE STAFF / PRACOWNICY PARAFII 

Secretary & Religious Coordinator - Mrs. Iwona Gajczak 

Bookkeeper & Office Assistant - Ms. Connie Bielawski 
 

PARISH COUNCIL / RADA PARAFIALNA 

Mr. Richard Rolak  Mrs. Lucy Willis 

Mr. Andrzej Prończuk  Ms. Maryann Sadowski 

Ms. Celina Warot   
 

FINANCE COUNCIL / RADA FINANSOWA 

Ms. Connie Bielawski  Mr. Andrew Lau 

Mr. Leon Bester  Mr. Mariusz Wierzbicki 
 

MUSIC MINISTRY /  SŁUŻBA MUZYCZNA 

Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik  
 

SACRISTAN / ZAKRYSTIANKA 

Sr. Donata Farbaniec, OLM 

 John Paul II Hall — Sala bł. Jana Pawła II 

Kontakt do spraw wynajmu sali: Tel: 617-268-4355 

Contact for renting the hall: Tel: 617-268-4355 

 Ministranci / Altar Servers ~ Eugeniusz Bramowski  

Spotkania w niedziele, sala J.P II,10.00 AM. (781-871-2991) 

 Polish Cultural Foundation, Inc. ~ Mr. Andrzej Pronczuk  

Tel. 617-859-9910 

 Polish Saturday School ~ Mr. Jan Kozak - Tel. 617-464-2485 

Parish Choir & Children’s Choir ~ Mrs. Marta Saletnik 

Tel. 617-265-8132 

 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej - SWAP 

Mr. Wincenty Wiktorowski ~ Tel. 617-288-1649 

 Grupa AA ~ Sala pod kościołem. 

       Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 PM  

 Krakowiak - Wednesdays at 7:30 PM - John Paul II hall 

www.krakowiak.org,: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344 

 Rosary Society ~ Mrs. Genowefa Lisek: Tel. 617-436-5779 

 Sisters of Our Lady of Mercy:  Tel. 617-288-1202 

 Polish Theater ~ Mrs. Małgorzata Tutko: Tel. 617-325-2208 

 Polish Scouts - The meetings will be conducted in Polish for   

young boys and girls. Contact information: Mateusz Wozny,  

Tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu 

 Polish American Citizen Club - Mr. Zdzisław Marecki 

       Club: 617-436-2786; Cell: 781-267-0912 

Established  A.D. 1893 
655 Dorchester Ave., Boston, MA 02127 

ACTIVITIES & ORGANIZATIONS 
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   21st Sunday in Ordinary Time 
 College students are often told by 

their professors that just showing up for class 

is not enough to pass a class. It takes more 

than just being around good teaching and 

educated people to learn well. Students must 

read, study, understand and discuss the mate-

rial of the course. It has to become part of 

them if they are to really get a good educa-

tion as well as good grades.  

 Faith has the same kind of require-

ments. Many people, including non-believers 

can tell you what the Church teaches and 

what you must do to practice faith. They can 

recite prayers and explain sacraments, mora-

lity and the Bible. But that does not make 

them Catholic. The words of the Gospel, the 

effects of grace and the practice of faith must 

sink in, transform and conform our lives to 

Christ. It is the daily process of conversion, 

turning away from sin and to the Lord. 

 If God gave grades for faith, what 

would your grade be? To pass, you must not 

take faith for granted, but work at it every 

day. We cannot just hang around Church; we 

must be the Church, a visible sign of the love 

of God present in the world. We are given 

the tools, the knowledge and the power to 

transform the world. Jesus is the teacher.  

Let’s be His best students! 

Saturday, August 24, 2013 - św. Bartłomieja, apostoła  
8:00 AM + Cecylia Jarzębska, int. Wnuczek z rodziną 

4:00 PM + Regina Kołakowska, int. Helen & Walter Harney 

7:00 PM + Jadwiga i Władysław Grochowscy, Franciszka  

     Grochowska, Henryk Goryński,  

     int. Jarosław Grochowski z dziećmi 

Sunday, August 25, 2013  
8:00 AM + Marek Pruchniewski, int. Mama    

9:30 AM + Walerjan & Aniela Palczynski (anniv.), int. Daughter 

11:00 AM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

Monday, August 26, 2013 - NMP Częstochowskiej  
7:00 AM + Frances Elizabeth Trayers, int. Rolak Family 

8:00 AM + Krystyna Skinder (rocz.), int. Mama 

Tuesday, August 27, 2013 - św. Moniki  
7:00 AM + Marek & Tomek Sokołowski & Arkadiusz Diakun, 

  + Stanisława, Paweł, Jan Sołdyga, Janina Babula  

8:00 AM + Za zmarłych z rodzin Niewczas i Strzelec,  

     int. Alina i Stanisław Konarski 

                          + Józefa i Stanisław Mierzejewski, int. Wnuk z rodziną 

  + Zofia, Jakub, Józef i Kazimiera Pawłusiak 

Wednesday, August 28, 2013 - św. Augustyna, biskupa  
7:00 AM -  God's blessings & health for Stanisław, Janina  

     & children    

8:00 AM + Za zm. rodziców i rodzeństwo z rodziny Misiaszek,  

     int. Córka i siostra z mężem 

Thursday, August 29, 2013 - Męczeństwo św. Jana Chrzciciela  
7:00 AM + Elżbieta Kłoda, Teresa Maliszewska,  

     Krzysztof & Leon Abramczuk 

  + Wojciech, Karolina, Emilia, Józef Marek 

8:00 AM - W intencji Nicole, Abbey i Wiesławy, int. Własna 

                          + Wanda, Wacław, Natalia Odoliński  

  + Zofia, Jan Płeszka, Bronisława Kądziołka,   

Friday, August 30, 2013 - św. Małgorzaty Ward 
7:00 AM + Feliksa Mieszczanski, int. Bernadette Zyglewicz 

8:00 AM + Wacław Chojnowski, int. Córka Ewa z rodziną 

Saturday, August 31, 2013 - św. Józefa z Arymatei i św. Nikodema  
8:00 AM + Helena Pawlik i Oliver Winsett, int. Mąż i dziadek 

4:00 PM + Halina Cholewiński (anniv.), int. Husband 

7:00 PM -  Za Parafian - In the intention of Parishioners 

First Sunday, September 01, 2013  
8:00 AM + Jan i Rozalia Bolek, int. Córka z rodziną 

9:30 AM + Florence & Joseph Brown, int.Bielawski Family 

11:00 AM + Józef Wróblewski, int. Córka z rodziną 

  -  Wystawienie N.S., adoracja i zmiana Taj. Różańca 

 

Scripture for the week of August 25 2013 

25 SUN Is 66:18-21/ Heb 12:5-7, 11-13/

Lk 13:22-30 

26 Mon 1 Thes 1:1-5, 8b-10/ 

Mt 23:13-22 

27 Tue 1 Thes 2:1-8/ Mt 23:23-26 32 

28 Wed 1 Thes 2:9-13/ Mt 23:27-32 

29 Thu 1 Thes 3:7-13 / Mk 6:17-29 

30 Fri 1 Thes 4:1-8/ Mt 25:1-13 

31 Sat 1 Thes 4:9-11/ Mt 25:14-30 

1 SUN Sir 3:17-18, 20, 28-29/ 

Heb 12:18-19, 22-24a/ 

Lk 14:1, 7-14 

 MASS INTENTIONS - INTENCJE MSZALNE 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=brama&source=images&cd=&cad=rja&docid=NioFveO10j0DHM&tbnid=yvJ2z5vqfcVbEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl%2Fstart%2Findex.php%2Fde%2Ffotos%2Fcategory%2F7-obrazki-widoki&ei=bm0SUt
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WEEKLY OFFERTORY 

Next Sunday’s II collection will be for H.O.P.E. 
 

♦ THE HERITAGE OF OUR FAITH PROJECT: 

   Rosary Society - $300; 
 

♦ Parish Harvest Festival Donation by: 
 

   Genowefa & Jan Kotowski - $50;  

   Edward & Marianna Leskow- $100; 

♦ Church donation – anonymous- $20; 

The Holy Father's Prayer Intentions  -  August 
General: That World Youth Day in Brazil may enco-

urage all young Christians to become disciples and 

missionaries of the Gospel. 

Missionary: That throughout Asia doors may open to 

messengers of the Gospel. 

DEVOTIONS  

♦ Every Tuesday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to St. Anthony of Padua.   

♦ Third Sunday of the month - Children’s Mass at 11 AM 

♦ Every Thursday - After Mass at 7AM and 8AM -  

Devotion to Our Lady of Czestochowa. 

♦ Every Friday - 6:00 PM - Exposition and adoration   

   of the Blessed Sacrament - Chaplet of Divine Mercy.    

   Possibility for the Sacrament of Reconciliation.  

   At 7:00 PM - Mass (in Polish). 

XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Parish Group Meetings 

♦ AA - every Thursday at 7:00 PM in the Church Hall 

♦ Parish Choir – Sundays after the 11.00 AM Mass,  

   Mondays at 7:00 PM. Welcome new members! 

♦ Children’s Choir - practice takes place every Saturday  

   at 1.45 PM in the school building. 

♦ Rosary Society - first Sunday of the month after   

   11:00 AM Mass.  Meetings take place in the church. 

New Mass Intentions Book! 
New Mass Intention Book for 2014 is open.  

Please come to the Rectory to schedule your Mass 

intentions.  

APRIL  2013 

Income:     $26, 141.97 

Expences:  $21, 193,00 

Profit:          $4. 948,97 

Our Lady of Czestochowa Holyday  

     and Harvest Festival  
On September 15th we are going 

to celebrate Our Lady of Czesto-

chowa Holyday and our Parish 

‘Dozynki’ - Harvest Festival. As 

every year we would like to pre-

pare lots of good food, music, 

lottery and much more. We 

would also like to have a book sale. We’ve been 

having it for the ast couple of years and it’s been very 

popular. That is why we would like to ask you for 

books – new or used, most desirable in Polish, for 

children and adults. Please bring the books to the pa-

rish office. We are looking forward to this event and 

hope it will be a great success. To make it happen we 

need your help in preparations. All the volunteers are 

asked to call or come to the parish 

office. Those who can’t help in 

preparations may make a donation 

to our church.  

         Please remember, you are all 

invited, your families and friends 

too. See you on September 15th! 

 

Finance council meeting minutes 
There was a meeting of the 

Finance council on August 

13, 2013. The meeting was 

held to discuss different 

matters: new CCD year, 

OLC Feast and Harvest Fe-

stival and different projects. 

These matters were discus-

sed and projects chosen: 

1. Our Lady of Czestochowa Feast and Harvest Fe-

stival which are to be held in the church and on 

the upper parking lot. 

2. The renovation of the side stairs leading from the 

church to  Fr. Songin Way. Currently the condi-

tion of the stairs is so bad that it is dangerous to 

use them. These stairs will be used by children 

and CCD teachers when they go to the school for 

CCD classes. 

3. Putting up a new fence around the back garden of 

the rectory. There are three reasons for it: John 

Paul II Hall and its rent and also the safety of 

children who attend the school.  

4. Modernization of Presbytery lightning (installing 

the energy saving light bulbs). 

5. The renovation of a lower parking lot (putting a 

new coat of asphalt - next year). 

Projests 2,3 and 4 will be done for free. The only 

costs will be for materials. 

If you have any questions, please call the rectory. 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UbtmPq9TZv3_KM&tbnid=D3e_f9VcD5NrxM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.downtownroanoke.org%2Fcity-market%2Fharvest-festival&ei=jNnvUaipJIrS9QSZpoG4BQ&bvm=bv.49641647,d.a
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=zc__efcLRFyA4M&tbnid=q7HWlI9fYQWSfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kidskorner.net%2Fcoloring%2Fharvest.html&ei=dtrvUf-nLpHC9gSI4IGoCg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AFQj
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=meetings&source=images&cd=&docid=vozbRjSr50i3KM&tbnid=HTHZmD0RekWC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ftfess.com%2F&ei=Z7ELUovmKJXF4AOcqIHQDQ&bvm=bv.50723672,d.dmg&psig=AFQjCNEO3cD_PAy5otIk04lEsy6Ufz5cQQ&ust=1376584334
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Nasza Tygodniowa Kolekta 
II Kolekta w następną Niedzielę będzie na  NASZE 

WSPARCIE W WYDATKACH PARAFIALNYCH. 
 Kolekta I - $1,534.00;          

 Kolekta II - $922.00 

PAPIESKIE INTENCJE MODLITW - LIPIEC 

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, 

który odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich 

młodych chrześcijan do stawania się uczniami i mi-

sjonarzami Ewangelii.  

Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azja-

tyckim otwierały się drzwi przed posłańcami Ewan-

gelii. 

   INTENCJA RYCERSTWA NIEPOKALANEJ 

Abyśmy - naśladując Maryję, Wzór naszej wiary - 

umieli w całkowitej uległości powierzyć się Bogu  

w każdym wydarzeniu naszego życia. 

Please pray for the sick, homebound and hospitalized  

      Módlmy się za chorych, cierpiących i przebywających  
   w szpitalach: 
Wayne & Shirley Gouliaski,  Bolesława Lingo, Evelyn Rolak,  
Evelyn Baszkiewicz, Bronisław Bućko, Aniela Socha, Amalia 

Kania, Regina & Edward Suski, Blanche Bielawski,        
                        Janina Adranowicz 

 

Maryjo, Uzdrowienie Chorych - módl się za nami! 

 Mary, Comforter of the Sick - Pray for us! 

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

Zapisy na nowy Rok 

Katechetyczny! 
Zapisy uczniów na religię na nowy rok oraz 

zapisy Kandydatów do Sakramentu Bierz-

mowania w 2014 roku będą trwały przez 

całe wakacje. Zapraszamy do biura para-

fialnego.  

Osoby przygotowujące się do I Komunii Św. oraz Bierz-

mowania muszą dostarczyć świadectwo Chrztu Św. Nato-

miast młodzież przygotowująca się do Bierzmowania pro-

szona jest o zakup Biblii Tysiąclecia, najlepiej w Polsce 

lub przez Internet. Dziękuję za zrozumienie! 

Odpust i Dożynki Parafialne! 
Dnia 15 Września odbędzie się 

doroczny Odpust Parafialny oraz 

nasze Parafialne Dożynki. Na ten 

czas wspólnej radości i zabawy, 

chcemy przygotować dużo dobre-

go jedzenia, muzykę, loterię z na-

grodami i  inne atrakcje dla dzieci 

i dorosłych jak np. wyprzedaż 

książek. Książki nowe lub stare, 

dla dzieci lub dorosłych, szczególnie w języku pol-

skim można przynosić do biura parafialnego. Zapra-

szamy do wspólnej zabawy. Wszyscy, którzy chcieli-

by pomóc w przygotowaniach do Dożynek, proszeni 

są o zgłoszenie się do biura parafialnego. Ci, którzy 

nie mogą pomóc w przygotowaniach, mogą złożyć 

donację na nasz kościół. Bóg zapłać!  

SPOTKANIE RADY FINANSOWEJ 
Dnia 13 Sierpnia odbyło się spotkanie Rady Finanso-

wej. Omówiono kilka spraw związanych z życiem  

i funkcjonowaniem parafii pod względem duchowym 

i materialnym przed rozpoczęciem roku szkolno-

katechetycznego, Odpustem i Dożynkami. Rada Fi-

nansowa po zapoznaniu się z kosztorysami wybrała 

najlepsze oferty i zatwierdziła następujące projekty:         

1. Organizacja i przygotowanie Parafialnego Odpu-

stu i Dożynek w kościele i na górnym parkingu.  

2. Remont bocznych schodów wyjścia z kościoła 

(obecny stan nie pozwala na korzystanie z tego 

ewakuacyjnego wyjścia, co zagraża bezpieczeń-

stwu dorosłych zebranych w kościele czy dzieci 

udających się na lekcje religii). 

3. Postawienie nowego płotu wokół podwórka ple-

banii. Przemawia za tym bezpośrednia bliskość 

sali Centrum Parafialnego, względy estetyczne 

otoczenia związane z wynajmem sali i bezpie-

czeństwo dzieci uczących się w szkole.  

4. Modernizacja oświetlenia w prezbiterium 

(montaż żarówek energooszczędnych na szynach) 

5. Położenie (jeśli się uda, to w przyszłym roku) 

nowego asfaltu na starym parkingu.       

Projekty z punktu 2, 3 i 4 zostaną wykonane gratiso-

wo, parafia pokryje tylko koszty zakupu materiału.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, proszę 

śmiało dzwonić do biura parafialnego. 

Pielgrzymka i wycieczki  
Ziggy’s Tours zaprasza na: 3-dniową 

wycieczkę autokarem do Washington 

DC i NYC w piątek 6 września,  

2-dniową nad Niagarę, 1000 wysp  

w sobotę 31 sierpnia oraz 4-dniową  

1000 wysp – Wodospad Niagara – 

Washington – Filadelfia 10 września.  

Rezerwacja - Ziggy’s  Tours  617-288-7777. 

Apel Katolicki 2013 
Apel Katolicki 2013 nadal trwa. Celem naszej parafii  

w tym roku jest zebranie $17,262. Do tej pory zebraliśmy 

$14,545. Prosimy o zapoznanie się z ulotkami wyłożony-

mi z tyłu kościoła i przyniesienie wypełnionych do biura 

parafialnego albo wysłanie ich pocztą.  

Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=dozynki&source=images&cd=&cad=rja&docid=zNM5n4U2Skw7NM&tbnid=LD9S8s2dEyWhdM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fswidnica24.pl%2Fgosc-z-watykanu-na-diecezjalnych-dozynkach%2F&ei=9NvvUez-MsugyQG9_IHICg&bvm=bv.49641647,d.aWc&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=american+czestochowa+doylestown+pa&source=images&cd=&cad=rja&docid=WraYZtEmZCd20M&tbnid=SHQkbIUCOInQkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.polishamericancenter.org%2FPolishRadio.htm&ei=hG0CUsioBfj54APA8IGABA&bvm=bv.5


 

6  

 Mamy przekonanie, że zawsze będziemy piękni  

i młodzi. Zapominamy o tym, że kiedyś będziemy  starsi. 

Że przyjdzie nam odejść z tego świata. A co za tym idzie: 

trzeba pomyśleć o zbawieniu. Na razie wielu z nas o tym 

nie myśli, bo twierdzimy, że nie mamy czasu. Tacy zapra-

cowani jesteśmy. Budujemy, remontujemy, zdobywamy. 

Często nie mamy czasu, bo jesteśmy zbyt zmęczeni  

i w niedzielę odpoczywamy. A przecież niedziela jest 

dniem odpoczynku, ale z Bogiem. I sprawa zbawienia cią-

gle nas jeszcze zbyt mało interesuje. 

 Dzisiejsza Ewangelia podpowiada, 

co mamy zrobić. Jezusowi, który zmierza do 

Jerozolimy stawiają pytanie o zbawienie: 

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawie-

ni?” (Łk 13, 23). Trzeba to pytanie o życie 

wieczne postawić także w kontekście swojej 

osoby. Na czym polega zbawienie? Czy ja 

mam szansę to zbawienie osiągnąć? 

 Zbawienie jest powszechne. O po-

wszechności zbawienia mówi Pan Bóg wie-

lokrotnie na kartach Pisma Świętego. Po-

twierdzeniem tego jest chociażby liczba 144 

tysięcy opieczętowanych. Liczba ta nie jest 

ograniczona, jest bardzo symboliczna, jak 

zresztą cała księga Apokalipsy św. Jana 

Apostoła. 144 tysiące opieczętowanych to 

iloczyn liczb: 12, 12 i 1000. Pierwsza 12 to liczba pokoleń 

Starego Przymierza. Druga 12 to liczba Apostołów Baran-

ka w Nowym Testamencie. A liczba 1000, według nume-

racji biblijnej, to liczba nieskończona. A zatem zbawieni 

mogą być zarówno ludzie Starego Testamentu, jaki i lu-

dzie Nowego Testamentu i to w liczbie nieograniczonej. 

 Oczywiście mogą, nie znaczy, że będą. Sprawa 

zbawienia zależy również od osobistego pragnienia każde-

go człowieka. Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu  

i zmartwychwstanie odkupił nas, to znaczy otworzył nam 

drogę do zbawienia. Jesteśmy odkupienie, ale jeszcze nie 

zbawieni. Zatem, czy będziemy zbawieni, zależy w dużej 

mierze od sposobu naszego życia. 

  Przypomniał o tym papież Benedykt XVI, kiedy 

jeszcze stał na czele Kongregacji Nauki Wiary w doku-

mencie „Dominus Iesus”, gdy napisał, analizując teologię 

Kościoła, że każdy człowiek – czy mu się to podoba czy 

też nie – zbawia się przez Chrystusa w Kościele katolic-

kim. Bo Kościół katolicki jest tą wspólnotą, którą założył 

Jezus, i w której św. Piotrowi przekazał stosowna władzę. 

„Extra Ecclesiam nulla salus” (Poza Kościołem nie ma 

zbawienia) – napisał św. Cyprian z Kartaginy już w III 

wieku. A św. Ambroży w IV wieku przypomniał: „Ubi 

Petrus ibi Ecclesia” (Gdzie św. Piotr, tam jest prawdziwy 

Kościół). 

 Zanim podpowiemy sobie, w jaki sposób osiągnąć 

zbawienie, trzeba wytłumaczyć najpierw, czym to zbawie-

nie w ogóle jest. Zbawienie to stan przebywania z Bogiem. 

Jest to kontynuacja tego, co na ziemi. Jeżeli ktoś na ziemi 

pragnął Boga, poszukiwał Go, szedł za Nim, wówczas Pan 

Bóg będzie chciał ten stan utrzymać w wieczności. Ale 

jeżeli ktoś na ziemi odrzucił Boga, wówczas Pan Bóg nie 

będzie go zmuszał do bliskości z sobą w niebie. Ponieważ 

bardzo mocno szanuje wolność człowieka. 

 Niebo nie jest miejscem, gdzie będziemy robić to, 

co lubimy. Bo tak się potocznie niektórym wydaje. Cho-

dzisz na dyskoteki, to w niebie będziesz miał lepszą zaba-

wę niż we wrocławskich Kazamatach czy Metropolis. 

Owszem w niebie zabawa będzie przednia, ale 

z tego względu, że zjednoczysz się całkowicie 

z Bogiem. Jesteśmy dziełem Boga i pragniemy 

być blisko Niego. Działa to w nas nawet pod-

świadomie. Nawet ateista, jak umiera i widzi 

światłość Bożą, wówczas – choć za życia był 

daleko od Boga – chce zjednoczenia z Nim. 

Niestety może być wtedy za późno, bo wybór 

na ziemi był inny. I pozostaje patrzenia na tę 

światłość jedynie z daleka, czyli z piekła. 

 I to jest obraz piekła: masz do Boga 

niby blisko, a nie możesz go dotknąć. To tak 

jakby całować kochaną osobę przez szybę. Al-

bo jak w tej anegdocie, kiedy palacz papiero-

sów umarł. I zamiast do nieba trafił do piekła. 

Chciał bardzo zapalić papierosa. Widzi pole 

tytoniu, biegnie i zbiera, a tajemniczy głos mó-

wi zostaw, masz tam obok już wysuszony tytoń. Biegnie 

do tytoniu i szykuje, aby z niego zrobić papierosa. Tajem-

niczy głos mówi zostaw, masz tam już gotowe papierosy. 

No to biegnie do tych papierosów, bierze i pyta gdzie są 

zapałki? A tajemniczy głos mówi, gdyby były zapałki, był-

byś wówczas w niebie. A zatem niby dobrze, ale jednak 

źle. I to jest piekło, czyli przeciwieństwo zbawienia i nie-

ba. 

 Ostatnie pytanie na dzisiaj: Jak to zbawienie osią-

gnąć? Odpowiedź daje Jezus w Ewangelii: „Usiłujcie 

wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13, 24). Bo jak coś idzie za 

łatwo, wówczas – nie zawsze, ale – może być podejrzane. 

Miłość, która nas nic nie kosztuje, nie jest miłością. Tom-

bak, choć jest żółty i przypomina złoto, nie jest złotem. 

Jeden pan – będąc młodzieńcem – myślał, że nauczył się 

grać w brydża. Dopiero na stare lata, kiedy przebywał  

w sanatorium i zaproponowano mu grę w brydża, dowie-

dział się, że ta gra, której się wówczas nauczył nawet  

w minimalnym stopniu nie przypominała brydża. 

 Jaki zatem kierunek wybrać zmierzając do zba-

wienia? Ten, który wskazuje Chrystus. A jest nim On sam. 

Mówi przecież w Piśmie Świętym: „Ja jestem drogą, 

prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko 

przeze Mnie” (J 14, 6). Zatem do bram nieba idzie się 

przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Należy kro-

czyć drogą, którą on wskazuje. Głosić prawdę, która wyni-

ka z dekalogu i jedynie jest słuszna. Żyć życiem, które 

Jezus daje w Eucharystii, i które się nigdy nie skończy. 

Dlaczego? Ponieważ wszyscy mogą być zbawieni. 

„Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?”  
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